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NIEUWSBRIEF RUITERCLUB BLOEMENDAAL
NOVEMBER 2019
BESTE LEDEN, OUDERS/VERZORGERS, PENSIONNERS, MEDEWERKERS EN
VRIENDEN,
Zoals u wellicht weet zit mijn termijn er bijna op en wil ik het voorzitterschap overdragen. Wij
zijn in de afgelopen maanden op zoek gegaan naar een kandidaat, maar dat viel niet mee.
Velen willen hun steentje bijdragen aan de Ruiterclub, maar de functie van voorzitter ziet
men niet zitten. En dat is ook begrijpelijk gezien de hoeveelheid werk deze functie met zich
meebrengt.
Maar het onverwachte is toch geschied, er heeft zich iemand aangemeld! Ik moet u zeggen
dat dit mij zeer verheugd.
Nu is het zo dat een nieuw bestuurslid pas officieel het stokje kan overnemen wanneer de
aanwezige leden tijdens de Algemene Ledenvergadering hun toestemming hebben gegeven.
Maar daarop vooruitlopende, ik hoop natuurlijk dat iedereen zijn goedkeuring geeft, ga ik de
resterende maanden van mijn termijn de opvolger wel inwerken, zodat zij goed op de hoogte
is van alles wat er speelt en gedaan moet worden.
Om u vast te laten wennen aan de (eventuele) nieuwe voorzitter, zal zij zich hierbij aan u
voorstellen.
Graag wil ik mij aan u voorstellen.
Mijn naam is Nelleke, ik ben de moeder van Lendi en de oma van Estrella. Toen ik zelf twaalf
jaar was ben ik ook begonnen met paardrijden op onze manege, jaren later is Lendi ook
gaan rijden en een echt paardenmeisje geworden. In die tijd was ik verantwoordelijk voor de
barzaken. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij de manege, daarom wil ik graag de functie
van voorzitter overnemen van Monique. Ik hoop dat we nog vele mooie en plezierige rijjaren
tegemoet gaan met onze lieve paarden.
Tot ziens op de manege,
Nelleke
Ook hebben wij een nieuwe secretaris gevonden. Marchel heeft na de laatste ALV
aangegeven de functie nog tijdelijk te wilde bekleden, maar dat zijn interesses ergens anders
liggen. Wij zijn blij dat hij dit heeft willen doen, en kunnen nu melden dat het secretariaat is
overgenomen door Dinneke zodat Marchel kon stoppen. Ook hierbij geldt dat de
goedkeuring vanuit de ALV moet komen.
Ook Dinneke stelt zich vast aan u voor.
Hallo allemaal. Even een korte introductie.
Als secretaresse van Ruiterclub Bloemendaal, wil ik mij even aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Dineke van Lier en voor velen van jullie een onbekende naam en gezicht. Zelf
ben ik nooit eerder actief geweest binnen de vereniging, maar mijn dochter Cynthia is voor
de meeste wel bekend.
Binnen het bestuur en de vereniging ga ik mijn best doen om mijn draai te vinden. Als
secretaresse zal ik het bestuur ondersteunen met vooral de administratieve zaken. Verder
zal ik mij inzetten om de Ruiterclub gezellig en levendig te houden.
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INSTRUCTIE:
Wanneer je aan de rand van de bak zit te kijken naar lessen kunnen er veel vragen naar
voren komen. Dingen die vaak gehoord worden zijn: Waarom doen de paarden het niet?
Waarom galopperen we niet? Waarom maakt mijn kind geen vorderingen?
Veel dingen die er in de bak gebeuren zijn een samenwerking van paard, ruiter en
instructrice/ instructeur. Ook is het belangrijk dat de groepsdynamiek klopt, niet alleen bij de
paarden maar ook bij de kinderen. Deze samenwerking is erg belangrijk voor een leuk
verloop van de les. Elk paard heeft een eigen gebruiksaanwijzing net als elk mens. Bij de
ene werkt het goed als het paard billen kan zien, de bakkabouters (Dit is een term die we in
de bak gebruiken als een paard ergens van schrikt maar er geen duidelijke aanleiding is) zijn
dan een heel stuk minder spannend, andere paarden lopen beter voorop.
De instructrice/instructeur in de bak kan je zien als een verkeersregelaar. Met 1 woord of met
1 gebaar word duidelijk naar de paarden maken wat ze moeten doen. Dit is heel handig als
de ruiter net leert rijden; daardoor krijgen ze zelfvertrouwen en maakt het alle handelingen
uitvoeren een klein beetje makkelijker. Op het moment dat de instructrice/instructeur aan de
kant gaat staan zie je de paarden daarop reageren. Ze proberen de leiding over te nemen,
de ruiters moeten opeens veel meer zelf gaan doen. Dit is alleen maar goed want daardoor
leren ze de controle te hebben over de paarden.
Wanneer je als ruiter de basis onder de bips hebt is het tijd om deze te gaan herhalen, elke
rijles is anders omdat je als ruiter anders in je vel kan zitten, maar ook de paarden zitten
sommige dagen anders in hun vel. Misschien hebben ze wel net een uur daarvoor ruzie
gehad met hun beste vriendje of hebben ze slecht kunnen slapen door de regen. Dit kan je
als instructie niet controleren. Wel kun je de handelingen laten herhalen waardoor de basis
van het paardrijden, het sturen en het tempo controleren beter worden en waardoor de
samenwerking tussen paard en ruiter beter wordt.
Hele kleine stapjes zijn het begin van een goede samenwerking. Als er bijvoorbeeld een
slalom in de bak staat zie je bij de meeste ruiters dat de paarden de eerste keer terug gaan
naar de stap. Soms zie je dan aan het einde van de les dat ze de slalom kunnen draven tot 3
pionnen van de 5. Dit is al een enorme verbetering. Dat het resultaat van de 5 pionnen in
draf niet gehaald is, is geen probleem. Het gaat in het oefenen niet om het resultaat, het gaat
om de weg ernaar toe. Tuurlijk is het super gaaf om heel hard door de bak te galopperen,
maar als er geen controle is wordt het een gevaarlijke bedoening in de bak. Paarden gaan
wedstrijdjes doen wie het hardste kan of halen uit naar elkaar als er niet op tijd geremd word
door de ruiter. Juist hierin is de groepsdynamiek heel belangrijk. We doen ons best om
iedere ruiter in een passende groep te plaatsen.
We willen allemaal dat onze ruiters veel plezier hebben in het rijden en daarbij ook steeds
hun eigen kunnen verbeteren, dat is de visie waar we voor staan.
Vragen zijn altijd welkom alleen niet handig als de instructrice/instructeur in de bak staat les
te geven. Wel kan er wat gevraagd worden als we geen les geven en/of door middel van het
sturen van een mail.
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BESTUURSLEDEN GEZOCHT!
Tevens heeft Patricia aangegeven met de eerst volgende ledenvergadering haar
bestuursfuncties neer te leggen. Hierdoor zijn wij nog op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden
voor de functie van:
Hoofd instructie: uw taak bestaat uit:
 Het aansturen van de instructrices/instructeurs
 Evaluatiegesprekken voeren met de instructrices/instructeurs
 Contactpersoon voor hoofd stalzaken
 Het regelen van inval instructie bij afwezigheid vaste instructrices/instructeurs
 Het plaatsen van vacatures en het aannemen van nieuwe instructrices/instructeurs in
overleg met het Dagelijks Bestuur
 Uren doorgeven van instructie aan de penningmeester
 Volgens rooster op afgesproken zondagmiddagen toezicht houden
Ledenadministratie: uw taak bestaat uit:
 Aanspreekpunt (nieuwe) leden
 Het indelen van de proef- en privélessen in overleg met instructie
 Het regelen van de inschrijfformulieren
 Bevestigingsbrief sturen naar nieuwe leden
 Het in- en uitschrijven van leden
 Het bijhouden van de lesmap
 Overzicht van de betalingen van de proef- en privélessen en de losse lessen
doorgeven aan de penningmeester
 Het klaarzetten van de incasso
 Volgens rooster op afgesproken zondagmiddagen toezicht houden.
Indien u in een van beide functies geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met
Monique via voorzitterrcb@gmail.com.
WEEKEND VOERDIENST
Welke meiden/jongens vanaf 14 jaar vinden het leuk om naast het rijden extra geld te
verdienen met voerdiensten?
De werkzaamheden bestaan uit voeren, buitenzetten, mesten, opstrooien enz. De
voerdiensten vinden plaats op zaterdag van 8.00 uur tot 12.00 uur en zondag van 8.30 uur
tot 12.30 uur. Jullie zullen in groepen van drie worden ingedeeld. Als vergoeding ontvang je
een vrijwillige bijdrage van € 2,50 per uur.
Mocht je interesse hebben of iemand kennen die graag wat geld zou willen verdienen en
ervaring heeft met paarden, dan verzoeken wij je graag dit kenbaar te maken door middel
van een e-mailbericht gericht aan voorzitterrcb@gmail.com.
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OPENINGSTIJDEN ROND DE FEESTDAGEN
In verband met de komende feestdagen zullen wij op de volgende avonden/dagen gesloten
zijn:
Dinsdag 24 december ’s avonds vanaf 18.30 uur gesloten
Woensdag 25 december hele dag gesloten
Donderdag 26 december hele dag gesloten
Dinsdag 31 december ’s avonds vanaf 18.30 uur gesloten
Woensdag 1 januari hele dag gesloten
Tijdens de sluitingstijden zijn er geen lessen en ook is het erf niet toegankelijk voor
verzorgers.
SPONSOR ONZE CLUB!
Zoals aangegeven zijn er de afgelopen periode donaties gedaan op verschillende manieren.
Wist u dat u ook de club kan sponsoren? Hieronder vind u een aantal mogelijkheden.
Grote Clubactie!
Tot zondag 1 december kan je je boekje nog inleveren! Heb je nog een boekje thuis liggen?
Lever deze dan ook in, alle lootjes helpen. Ieder lid wat meer dan 20 lootjes verkoopt krijgt
leuke kortingsbonnen voor attractieparken. Je kunt je boekjes inleveren bij bestuursleden of
bij de instructeur/ instructrices.
Sponsorkliks!
Maak kans op 4 x € 250,- voor jou
+
€ 1.000,- voor Ruiterclub Bloemendaal
De "dure" maanden komen er weer aan.
Een mooi moment om kans te maken op 4 x € 250,- met de
"win je aankoopbedrag terug" actie!
Bovendien maakt Ruiterclub Bloemendaal kans op een bonus van maar liefst:
€ 1.000,-!
Het enige dat je hoeft te doen is minimaal 3 bestelknoppen te installeren in je browser en in
november en/of december 2019 een (of meerdere) bestelling(en) via SponsorKliks te doen.
Die bestelknoppen installeren is met een paar seconden gedaan. Bekijk de video op
https://www.youtube.com/watch?v=Y_X0lBbloZU&feature=youtu.be hoe je dat eenvoudig
doet.
En dat is alles!

Ruiterclub Bloemendaal
Bloemendaalseweg 26
2804 AA Gouda
Telefoon 0627551427
www.ruiterclubbloemendaal.nl
KvK: 40465961

Bekijk https://www.sponsorkliks.com/site/voorwaarden-bestelknoppen-actie om mee te doen
(minimaal 18 jaar etc.).
In november en december worden de meeste bestellingen gedaan. Laat Ruiterclub
Bloemendaal hiervan meeprofiteren.
Want heb je de bestelknoppen geïnstalleerd dan heeft Ruiterclub Bloemendaal daar ook
nog in de toekomst profijt van. WIN-WIN-WIN-WIN dus! :)
Vandaar deze actie. Gewoon doen!
Doe dan mee en profiteer niet alleen zelf maar laat Ruiterclub Bloemendaal ook gelijk kans
maken op € 1.000,- EURO netto!
Inzameling frituurvet!
Gaat uw dit jaar oliebollen en appelflappen bakken? Waar laat uw na
afloop je vuile frituurvet? Op Ruiterclub Bloemendaal natuurlijk! Wij nemen
graag uw frituurvet in ontvangst en zorgen voor een goede afvoer. Voor het
afgevoerde frituurvet ontvangen wij een vergoeding, dus steun ons en lever
uw frituurvet bij ons in. Ook het frituurvet van opa, oma en de buren mag
erin. Rechts bij de ingang staat een blauwe ton bij de vuilnisbakkenplek
waar je het frituurvet los in kunt gooien.

START VAN ONZE LESSEN
Weten jullie het nog? Voordat de les begint moet je minimaal 15 minuten van te voren
aanwezig zijn om eventueel je paard of pony op te zadelen. Tijdens het opzadelen kan je
gelijk de beugels op de juist maat stellen. Zodra de les begint hoeft instructie alleen de singel
nog na te kijken. Dit scheelt veel tijd en kunnen we eerder met de les beginnen.
Mocht je het opzadelen nog niet helemaal onder de knie hebben dan helpen wij je hier graag
mee. Vriendelijk verzoeken wij je dit door te geven aan je instructie en wij gaan bekijken wie
je zou kunnen begeleiden hierin.
Wanneer je verhinderd bent dan verzoeken wij je dit minimaal 24 uur van te voren door te
geven. Dit kan door middel van een appbericht aan je instructie of aan 06-51875651.
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NIEUWSJAARSBORREL
Om het nieuwe jaar met elkaar in te luiden nodigen wij u graag uit op onze nieuwjaarsborrel
op zondag 12 januari 2019 van 16.00 uur – 18.00
uur.
Tijdens de nieuwjaarsborrel zullen wij bekend
maken wie de prijswinnaars zijn van de Grote
Clubactie

EVENEMENTEN KALENDER 2019/2020
Zaterdag 30 november 2019

: sintmiddag

Zondag 12 januari 2020

: oefenen hofstededagen

Zaterdag 18 januari 2020

: bingo

Zaterdag 25 januari 2020

: cursus paardentaal t/m 10 jaar

Zaterdag 1 februari 2020

: cursus paardentaal vanaf 11 jaar

Zondag 2 februari 2020

: oefenen hofstededagen

Zaterdag 15 februari 2020

:muziekquiz

Zondag 23 februari of 1 maart 2020: Jesse drenth/ oefen hofstededagen (8 maart ook optie)
Maandag 24 februari 2020

: lol met je knol

Zaterdag 29 februari 2020

: pannenkoeken eten en spellen doen

Zondag 22 en 29 maart 2020

: dressuurwedstrijd

Zondag 12 april (en/of maandag 13 april) 2020 oefenen hofstededagen
Zondag 19 april 2020

: Romy Huisman of boogschieten

Dinsdag 28 april t/m donderdag 30 april 2020: Ponykamp
Zondag 3 mei 2020

: oefenen hofstededagen

Zaterdag 9 en 10 mei 2020

: schoonmaakweekend

Zondag 10 mei 2020

: voltige (manegepaarden verplicht vrije dag)

Vrijdag 15 mei 2020

: extra mesthulp

Zaterdag 16 en zondag 17 mei 2020

: Hofstededagen

hofstededagen
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Maandag 18 mei 2020

: extra mesthulp

Zondag 14 en 21 juni 2020

: dressuurwedstrijd

Zondag 5 juli 2020

: volwassenenwedstrijd

Zaterdag 11 en/of zondag 12 juli 2020

: afsluitende activiteit zomervakantie

Maandag 19 oktober 2020

: lol met je knol

Zondag 4 en 11 oktober 2020

: dressuurwedstrijd

Zondag 8 november 2020

: volwassenenwedstrijd

Zaterdag 28 november 2020

: Sintmiddag

Om al deze activiteiten te kunnen bewerkstellen hebben wij jullie hulp nodig op de
dagen zelf. Maar ook jullie creativiteit willen wij benutten, dus als je een leuke activiteit
(ook zonder paarden) kan neerzetten laat het ons weten.
Meld je dus aan: evenementenrcb@gmail.com

